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Świątynia Cywilizacji
Braci Bibliotekarskiej, która swoje powołanie życia
odnalazła w służbie poprzez książkę
jako drogę do Apostolstwa

Świat jest ukierunkowany na budowanie zrębów fundamentów
cywilizacji, Świat jest ukierunkowany na gromadzenie, opracowanie
i udostępnianie, Tą funkcję ludzkości pełni i przez wieki patronuje BIBLIOTEKA.
Ona jest tym miejscem, gdzie są gromadzone dokumenty na
przestrzeni wieków, Ona jest tym miejscem, gdzie opracowuje się dokumenty, aby
dotarł do nich lud, Ona jest tym miejscem, gdzie udostępnia się dokumenty jako
bogactwo kultury.
Wśród półek regałów dokumenty kryją świętą tajemnicę Teologii
życia, Wśród półek regałów dokumenty kryją zawiłą tajemnicą Filozofii
życia, Wśród półek regałów dokumenty kryją wszystko, co myśl ludzka
utrwaliła, To wszystko, co na przestrzeni wieków cywilizacja utrwaliła
można tu znaleźć, To wszystko można odnaleźć w dokumentach ukrytych wśród
szeregu półek, -
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ONE poprzez wieki uczyły Ludzkość modlitwy i pracy jako celu
życia, ONE poprzez wieki uczyły Ludzkość pokoju i dobra jako sensu
życia, ONE poprzez wieki uczyły Ludzkość miłości i odpowiedzialności
wobec innych, Dokumenty te ciągle aktualne i żywe, bo uczą nas, czego umysł
nie pojmie, Dokumenty te ciągle aktualne i żywe, bo uczą nas, czego umysł
pragnie, Dokumenty te ciągle aktualne i żywe, bo uczą nas, czego umysł
kryje, Wśród tych dokumentów - ksiąg masz te, które bliskie i kochane
przez Ciebie, One prowadzą Ciebie poprzez treść i wartość, jakie niesie życia
Twego Sens, Twoje życie spędzone wśród i dla dokumentów stanowi wyjątek
dla Ciebie i historii
Mijają lata wątkiem historii pisane tworząc ciągły postęp
ludzkości, Mijają lata wątkiem historii pisane tworząc treść ukrytą
w dokumentach, Wśród tych dokumentów - ksiąg i ja mam też własną i sięgam
nieraz po nią, Wśród starych foliał starej zakonnej bibliotece mnie zachwycił
i porwał, Jest nią BIBLIA, która stała się nauczycielką mego codziennego
życia, ONA mnie uczy poprzez swoją treść, czym w Bogu jest... Droga...
Prawda... Życie, Droga, która prowadzi nieraz poprzez boleść i życia trudny
cierń, -
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Prawda, która wymaga odpowiedzialnych i heroicznych wobec
historii słów, Życie, którego szukaniem przez Boga i dla Boga nowych treści
i wartości,
Mijają dni mego życia, a księga ta zawsze przy mnie ciągle tkwi, Mijają lata historii, a księga ta uczy braci mych wierności dla
Boga, Ta księga służy dla Boga, ucząc i pokazując jego świętą i wieczną
moc, Ta księga służy dla Ludu, by zawsze był wierny Krzyżowi
i Ewangelicznej treści, Ta księga służy dla Nauki, by odnajdywać i szukać wątków nowe
wartości, Prawda... Cisza... Majestat tych dokumentów rodzi mego
powołania zrąb, To poprzez dokumentów tajemniczą moc, odnalazłem powołania
swego sens, To poprzez Biblie i inne półek regałach zakryte powołania treść,
Niech będzie służbą dla BOGA i OJCZYZNY po wszystkie życia
mego dni.

